ROMANIA
JUDETUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL
COMUNA COMANDAU

:9t1Yyi11tji=33Y
prlvind rectificarea bugetului general al Comunel ComandduJudeful Covasna
Consiliul local, comuna Comanddu, judetul Covasna,
ordinard azi, 24 r:oierr,bfie 2017,

intrunit in

gedinfa

AnalizAnd expunerea de motive respectiv proiectul de hotdrAre privind

rectificarea bugetului local al Comunei Comanddujudeful Covasna

,

Vezend raportul de specialitate al compartimentului de resort respectiv
raportul comisiei de specialitate;
In conformitate cu art 7lalln.(4\din Legea nr.273 /2006 privind finanlele
publice locale precum stabilirea unor mdsuri financiare cu modificdrile qi
completdrile ulterioare;
in temeiul art.36 alin. 2, lit. b,alin. 4Lit. a, art.39 alin. 2, aft. 45 alin. 1 si
art. 115 alin. I lit. b din Legea nr.2l5l2OOI, privind administrafia publicd
locald",republicatd, adoptd. urmdtoarele:

HOTARARE

Art. 1 Se aprobS. rectificarea bugetului general al comunei Comanddu,
conform Anexei nr.l care prezintd bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole,
subcapitole gi paragrafe pe anul 2017, si Anexei 2 cate prezintd bugetul local
finanlat din venituri proprii,detaliat la venituri,pe capitole qi subcapitole pe anul
20L7;
Art. 2

Bugetul general al comunei Comandd.u a fost aprobat atAt pe total
cAt gi pe secfiunea de funclionare qi pe secfiunea de dezvoltare;
Art. 3 Se aprobi modificarea programului de investilii la bugetul local pi la
bugetul finanfat din venituri proprii conform Anexei 3 care este parte integranta a
prezentei hotarari;

Att. 3

Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei se incredinfeazd
dl. Primar al Comunei Comanddu,respectiv contabilul comunei.
Comanddu,24 noiembrie 2017

Preqedinte de gedinti,
Nemethi Gyula
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Contrasemne aze, se cretar,
post vacant

hi

HOTARAREA
v

NR.57 l2OL7

cu privire la aprobarea valorificdrii materialului lemnos provenit din
pidurile proprietatea publici a comunei Comandiu qi stabilirea
pre(ului de pornire la valorificare , din partida conform anexei APV
( 13Oe )

Consiliul local, comuna ComandAu, judelul Covasna, intrunit in qedinla
ordinard., azi 24 noiembrie 2OI7,
Analtzand. expunerea de motive prezentatS' de c5,tre primarul

comunei Comanddu cu privire la privire la aprobarea valorific5.rii
materialului lemnos provenit din p5.durile proprietatea pub1ic5. a
comunei Comandau Ei stabilirea prelului de pornire la valorificare
,

din partida conform

anexei APV ( 1309

)

ydzdnd, rapoartele prezentate de c5.tre compartimentul de resort din
aparatul propriu , comisiei de specialitate a consiliului local
.

in baza Legii nr.46 I 2OOB - Codul silvic , modificatS. gi completatd
prin Legea nr. 133 12015 a H.G nr.715/05.10.2017 pentru aprobarea
Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier
proprietate publicd , a Legii nr. 52 12003 privind transparen{a
decrzronalS. in administralia publicd
in temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) Er (2 ) litera . c, alin.(S )litera.
b, art. 45 alin. (3) , precum qi art. 115 alin.( 1 ) litera. b din Legea 2I5
.

l2OOl privind administralia publica locald , republicatS. cu modificarile
Ei complectS.rile ulterioare
HOTARA$TE

Art. 1. . Se aprobS. valorificarea materialului lemnos provenit din p5.durile
proprietate publicd a comunei Comandd.u Ei stabilirea prelului de pornire la
valorificare prin licitalie publicA din partida conform - anexei nr. 1 care face
parte integrantd. din Prezenta.

h,t.

2 Se aprobd Caietul de sarcini qi Metodologia privind modul de
organizare a licitaliei , conform anexei nr. 2.care face parte integrantS. din
Att,

prezenta hotdr6.re.

Art. 3. Se aprobS. comisia de preseleclie Ei comisia de licitalie numitd prin
Dispozilia I27 I 2Ol7 primarului cu respectarea prevederilor Legii nr.

cu modificdrile Ei completdrile ulterioare

16I I 2OO3,

'

Art.4. Se aprobd modelul contractului de vdnzare - cumpdrare anexa nr. 3
Art. 5 Se mandateazl' primarul comunei Comanddu in vederea
semndrii contractului de vdnzare - cumparare
Art. 6. Cu ducerea la indeplinire a prevederiior prezentei se incredinleazi
dl orimar al comunei Comanddu.

Pre;edinte de gedinli
Nemethi Gyula
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COMANDAU

HOTAmlnpa NR. Se/zoL7
privlnd modiflcared HcL NR 53l2ol7 privind acordul pentru

lucririi ,, Construlre clidire noui pentru

$coala Gimnaziali

executarea

cu

clasele

VUI ,, HORN DAVID comuna Comandiu , judelul Covasna "

Consiliul local al comunei Comandiu , judelul Covasna;
intrunit in qedinla publicd ordinard din data de 24 noiembrte 2OI7;
Analiz6.nd proiectul de hotd.rAre Ai expunerea de motive a Primarului
comunei Comanddu aprobarea executd.rii lucrS.rilor aferente documentaliei
,, privind acord,ul peniru executarea lucrd.ri! ,, Construire cld'dire noue
pentru $coala Gimnazia\l. cu clasele I-VIII ,, HORN DAVID comuna
Comandd"u , judelul Covasna ,,
AvAnd in vedere:
Raportul de specialitate al compartimentului de specialitate;
Raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al
Comunei Comandd.u ;
Legii nr.27 3 I 2006 privind Finanlele Publice Locale, rePublicatd cu
modificd.rile qi completdrile ulterioare;
Ordonanla de urgenld a Guvernului nr.28 I 2Ol3 pentru aProbarea
programului nalional de dezvoltare local5., republicatS. cu modificdrile qi
completdrile ulterioare ;
ordinul MDRAP nr. 1851 I 2Ot3 pentru p\.tnerea in aplicare a
prevederilor Ordonanlei de urgenfa a Guvernului nr.28 l2OI3 pentru
qi
aprobarea programului nalional d,e d.ezvoltare, republicat5- cu modificErile
completS.rile ulterioare

;

ordinul MDRAP nr.2Og I 2OI7 privind modificarea Ei completarea
Normelor rnetodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonanlei
de urgenp a Guvernului nr.28J zo13 pentru aprobarea Programului nafional
de dezvoltare locald, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul
dezvoltd.rii regionale Ei administraliei publice, nr. 1.85I l2OI3;
In bazi prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. t4, art.
45 alin. (1) qi lrt. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrafiei publice locale
nr. 2IS I 2OOi, ,.prblicatd, cu modific5.rile qi completdrile ulterioare,

I'

Utt

HOTARA$TE

a lucrd"rilor pentru ,,
Construire cl5dire noud. pentru $coala Gimnaziall, cu clasele I-VIII ,,
Art. 1 . Se aprobd. documentalia

de

avLzare

HORN DAVID comuna Comand5.u, judelul Covasna ,, corlform anexa
Care face parte integrantA din prezenta

Art.2.

Se

aprobS.

1.

principalii indicatori tehnico economici ai

investiliei Construir-e clddire nou5, pentru $coala Gimnaziald. cu clasele
I-VIII ,, HORN DAVID comuna comanddu , judelul covasna conform
anexa nr. 2. care face parte integrantS. din prezenta

Art.3 Se aprobS. valoarea totald a investiliei 4 .233.226 lei
euro
1933.910 euro ( incusiv TVA ) din care C+M 3.479.339 1767.592
( inclusiv TVA ) conform anexa 3. Care face parte integrantS- din
prezenta

Art. 4 Se aprobd. asigurarea finanld.rii pentru categoriile care
de
nu se finanle az6, a. la bugetul de stat prin Programul Nalional
Dezvoltare Locald. pentru investilia ,, Construire cld.dire noud- pentru
DAVID comuna
$coala Girrrnaziatd. cu calasele I-UII , HORN
ilo-"rrd5u , judelul Covasna in valoare de 39 1 .542 let ( inclusiv TVA )
Art.S. Lucrd.rile prevdzute in documentalia obiectivului de investilii ,,
Construire cld.dire noud- pentru $coala Gimnaztall' cu clasele I-VIII ,,
HORN DAVID comuna ComandS.u , judelul Covasna vor fi executate dupdsemnarea Contractului Cle finantare cu Ministerul Dezvoltdrii Reeionale
Administratiei Publice si Fondurilor Europene.
Art.6. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hot6.rAri se insd"rcineazd
Primarul Comunei Comandd-u
.

Comuna Comandiu ,la 24.LL.2OL7

Preqedinte de Qed infd,
Nemethi Gyula
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HOTARAREA NR.Sg l2OL7
privind aprobarea Planului de ocupare a funcliilor publice din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Comandiu
pentru anul zOLz
Consiliul local al comunei Comandiu, judelul Covasna;
intrunit in qedinla publicd ordinard din data de 24 noiembrie 2Ol7;
Analizdnd proiectul de hotS.rAre qi expunerea de motive a Primarului
privind aprobarea Planului de ocr.rpare a funcliilor publice din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Comandd"u pentru anul
2017

Comunei Comandd"u, judeful Covasna;
AvAnd in vedere:
- raportul compartimentului de specialitate,
- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei
Comandd.u;

- structura organlzatoricS. a instituliei aprobatd prin HotdrArea Consiliului
Local al comunei Comandau nr.28 12016, modificatd prin H.C.L.
nr.75 l2016;

in conformitate cu prevederile:
- Ordinului nr. 7 .660 l2006 privind aprobarea Instrucfiunilor pentru
elaborarea Planului de ocupare a funcliilor publice ;

-

23 alin (2) Iit.b) , alin. (4) qi art.57, art 65, art.70 alin.(3) din Legea
nr. 1 88 1 1999 privind Statutul funclionarilor publici, republicatd, cu
art.

modificarile Ei completarile ulterioare ;
in temeiul art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (9), art. 45 alin. (1) qi art. 115
alin. (1) lit. b) din Legea nr. 2I5 l2OO1 privind administrafia publicd locald,,
republicatS. cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
HOTARA$TE

Art. 1. Se aprobS. Planul de ocupare a funcfiilor publice din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Comandd"u pentru anul
2OI7, conform Anexei nr. 1, parte integranta din prezenta hotd.rdre
Art,2. Se incredinfeazd. cu ducerea la indeplinire a prezentei hotd.r6.ri
Primarul comllnei omandd.u , in calitate de ordonator principal de credite.
.

Comuna ComandS,u ,

PreEedinte de Eedinfa

Nemethi Gyula
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la 24 noiembrie

2OL7

